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1 SMS = 20 egzemplarzy „Dobrych Nowin” 

wydrukowanych dzięki Tobie!

Wesprzyj „Dobre Nowiny”!

Jim Caviezel, grający Pana Jezusa  
w Pasji, wyznał w wywiadzie  

udzielonym redakcji „Dobrych Nowin”,  
że rozmawia z Melem Gibsonem 
o realizacji drugiej części filmu.  
„Pasja uratowała miliony dusz,  

drugi ocali miliardy” 
 – podkreślił aktor, dodając, 

 że to „będzie największy film  
w historii kina”.

Jim Caviezel 
w Polsce

100-lecie objawień w Fatimie

Niezwykłe 
ocalenie
pani Leokadii

Wianki 
od św. Anny
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Stowarzyszenie Rafael

Żyjmy Fatimą 
na co dzień!

Uroczystości 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie będą niedługo za 
nami. Co nam po nich pozostanie? Nikłe wspomnienie, ulotne wrażenia, może 
jakieś zdjęcia, a może... zupełnie nic? Czy będą dla nas jak przemijająca moda? 
A może weźmiemy sobie do serca to, o co prosiła nas Maryja i zaczniemy żyć 
Fatimą na co dzień? Jak to zrobić? To bardzo proste! Starajmy się tylko spełniać 
w swoim życiu wskazania Maryi objawione w Portugalii. Jakie?

Nawracajmy się! Pokutujmy i składajmy ofiary za grzeszników!
Módlmy się! Odmawiajmy codziennie różaniec!

Praktykujmy i propagujmy nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi 

(nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca)!

Po co to wszystko? Po to, aby na świecie zapanował pokój, żebyśmy nie musieli 
żyć w ciągłym lęku o życie swoje i swoich najbliższych, po to, byśmy wraz z nimi po 
śmierci znaleźli się w niebie. Czy nie pragniesz tego w głębi serca?

hb

Szukać Go tam, 
gdzie jest

Kiedy byłem po raz 
pierwszy w Ziemi Świę-
tej, w dziesiątym roku 
kapłaństwa, odwie-
dzałem różne miejsca, 

a  każde z  nich coś 
do mnie mówiło. 
Tak było aż do mo-
mentu, kiedy we-
szliśmy do Grobu 
Bożego. To było 
p i e r w s z e  m i e j -

sce, w którym nic nie usłyszałem. By-
łem zdumiony, że w tym miejscu, któ-
re jest najważniejsze, nic do mnie nie 
dociera. Wróciłem więc do niego drugi, 
a potem trzeci raz. Kiedy wyszedłem, 
usiadłem przed grobem, otworzyłem 
Ewangelię i przeczytałem zdanie: „Dla-
czego szukacie żyjącego wśród umar-
łych. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał”. 

Dwie rzeczy stanęły mi wtedy 
przed oczyma. Pierwsza – w czasie tej 
pielgrzymki mówiliśmy o Panu Jezu-
sie w czasie przeszłym, a o Nim trzeba 
mówić i myśleć w czasie teraźniejszym. 
A druga, że muszę wyjść z tej bazyli-
ki i poszukać Go tam, gdzie jest, a nie 
tam, gdzie Go nie ma...

Z listów, e-maili, a także 
telefonów, jakie otrzymuje-
my, dostajemy informacje, 
że „Dobre Nowiny” bardzo 
się Wam podobają. Zapo-
trzebowanie na nie jest tak 
ogromne, że nie możemy 
na razie zrealizować wszystkich zamówień, 
jakie do nas przychodzą. Coraz więcej z Was 
staje się jednak darczyńcami naszej gazety – 
serdecznie Wam za to dziękujemy. Dołącza 
do nas coraz więcej osób, także tych, które 
znamy z polskich scen czy telewizji. 

Nasze dzieło coraz bardziej się rozwija. 
W ostatnich tygodniach powstała specjalna 
grupa na Facebooku oraz fanpage. Tuż przed 
Świętami Wielkanocnymi ruszyła także nowa 
strona internetowa – www.dobrenowiny.pl. 
Wchodząc na nią, będzie można łatwo wyko-
nać przelew – darowiznę, dzięki której może-
my istnieć i wydawać nasz miesięcznik.

Chcę się podzielić z Wami tym, co ostat-
nio sama przeżyłam. Na początku kwiet-
nia przyleciał do Polski Jim Caviezel, aktor  
z Hollywood, który zagrał Jezusa w Pasji. To 
właśnie „Dobrym Nowinom” udzielił swoje-
go pierwszego wywiadu i poprosił o modli-
twę w intencji kontynuacji Pasji, która opo-
wie o zmartwychwstaniu Jezusa. 

W niniejszym numerze znajdziecie  
Państwo wiele ciekawych tekstów, m.in. 
świadectwo Jima Guenarda i rozmowę  
z ks. bp. Grzegorzem Rysiem o bierzmowa-
niu. Zachęcam do lektury.

Małgorzata Pabis
redaktor naczelny

Tysiące przejechanych kilo-
metrów, wiele odwiedzonych 
krajów na czterech konty-
nentach. Wszystko po to, by 
wysłuchać świadectw ludzi, 
którzy mówili różnymi języ-
kami, ale dawali niemal takie 
samo świadectwo – Maryja 
zmieniła, bądź wręcz ocaliła 
ich życie. To wszystko pokazu-
je dokument nakręcony przez 
Dariusza Walusiaka i Mariusza 
Pilisa Teraz i w godzinę śmierci.

Różaniec zmienia świat

R E K L A M A

Ks. bp Grzegorz Ryś

Czytam 
i wspieram „Dobre 

Nowiny”. Dołączcie do mnie. 
Razem głośmy Dobrą Nowinę  

o Chrystusie.

Znani i lubiani są z nami

Przemysław Babiarz

Wydaje się, że reżyserzy fil-
mu postawili tezę: modli-

twa różańcowa może zmieniać 
bieg historii, a potem przez kil-
ka miesięcy jeździli po świecie, 
aby znaleźć argumenty na jej 
uzasadnienie. Filmowe zdjęcia 
przenoszą więc widza w różne 
klimaty. Każdy w jakimś mo-
mencie historii wiąże się z mo-
dlitwą różańcową. 

Zdrowaś, Maryjo odma-
wiane jest w różnych językach 
świata i zawsze przynosi owo-
ce. Poznajemy wstrząsające hi-
storie, m.in. żołnierza ocalone-
go w Afganistanie, niezwykłe 
świadectwo nigeryjskiego bi-
skupa Oliviera Dashe Doema, 
kobiety cudownie ocalałej z lu-
dobójstwa w Rwandzie. Jeste-
śmy przez kilka chwil na Majda-
nie, a także w Belgii krwawiącej 
po ataku terrorystycznym. W fil-

mie śledzimy tło historyczne 
i ważne „różańcowe momenty” 
w dziejach narodów i konkret-
nych ludzi. 

Przedstawione zdjęcia 
i świadectwa nie pozostawiają 
złudzeń – krucjata różańcowa 

spowodowała to, że z Austrii 
wycofały się wojska sowieckie, 
a modlitwa różańcowa setek 
tysięcy demonstrantów spo-
wodowała upadek Ferdynan-
da Marcosa na Filipinach. Tych 
faktów nie sposób inaczej wy-
tłumaczyć. 

Obrazy i świadectwa przed- 
stawione w filmie porusza-
ją. Wydobyte często z niebytu 
zdjęcia archiwalne przedsta-
wiają świat do bólu prawdzi-
wy. Poznajemy ludzi, którzy 
opowiadają swoje historie tak 
niesamowite, że czasem oni 
sami nie mogą uwierzyć w to, 
co ich spotkało. Prowadzą jed-
nak do oczywistego stwierdze-
nia, które nie jest niczym in-
nym, jak potwierdzeniem tezy 
postawionej przez twórców fil-
mu – tak, modlitwa różańcowa 
zmienia świat. Maryja przed stu 
laty w Fatimie prosiła nas o od-
mawianie różańca. Tym samym 
podarowała światu najlepszą 
broń w walce ze złem.

To zło w sposób straszliwy 
szerzy się dziś w świecie. Dla-
czego? I na to pytanie otrzy-
mujemy odpowiedź w filmie 
– tam, gdzie nie ma Boga, 

wchodzą siły Jemu przeciw-
ne, wchodzi zło. Tak rodzi się 
terroryzm. I tu – w tak dziś za-
grożonym świecie – mamy le-
karstwo: krucjatę przeciw ter-
roryzmowi. Z franciszkańskimi 
męczennikami: o. Zbigniewem 
Strzałkowskim i o. Michałem 
Tomaszkiem, możemy się mo-
dlić o ocalenie świata. „Jeste-
śmy w stanie poprzez modli-
twę różańcową oddalić terro-
ryzm” – słyszymy w filmie.

Jesteśmy w nim także na 
Kalwarii Pacławskiej, gdzie 
u stóp Słuchającej Maryi rodzi-
ła się ta krucjata. Stamtąd po-
płynął gorący apel do wszyst-
kich ludzi dobrej woli:

„Wracajcie do źródła praw-
dziwej miłości. Wróćcie do 
Boga”.

I myślę, że to może być 
najlepszym przesłaniem tego 
filmu. 

Nie przegapcie go. W roku 
jubileuszu objawień Matki Bo-
żej w Fatimie warto go obej-
rzeć i wziąć sobie do serca tre-
ści w nim zawarte.

Małgorzata Pabis

Jubileuszowa modlitwa 
poświęcenia Fatimskiej Pani 
Różańcowej 

Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
Błogosławionaś Ty między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego bla-
skiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycię-
stwa nad złem.

Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
W tej dolinie radości i smutków
naucz nas odwiecznych prawd,
które Ojciec objawia maluczkim.

Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.

O, Fatimska Pani Różańcowa!
Zjednoczony/a z braćmi i siostrami
w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddaję.
Zjednoczony/a z braćmi i siostrami, 
przez Ciebie, Bogu się poświęcam.
Zanurzony/a w blasku światła, 
które z Twoich rąk wypływa,
oddaję cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.

fot. P. Bednarczyk

fot. M
. Pabis

fot. M
. Talarekfot. Santuário de Fátim

a

fot. Rafael Film
fot. Rafael Film

fot. M
. Pabis

malgorzatapabis@rafael.pl
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Ci, którzy przed meczem gwiazd w 2015 
roku zajrzeli na jego stronę na Facebooku, 
a na parkiecie spojrzeli na jego... buty, znaleźli 
tam słowa: „Rzymian 8,28” – odnośnik do frag-
mentu z Listu św. Pawła do Rzymian: „Wiemy 
też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współ-
działa we wszystkim dla ich dobra, 
z tymi, którzy są powołani według 
[Jego] zamysłu”.

„Miłość nigdy  
nie ustaje”

W wywiadach mówi, 
że stara się być skromny, 
przy każdej okazji odwra-
cać uwagę z siebie na Boga, 
zwracać ludziom uwagę na 
Tego, który umarł na krzyżu za 
nasze grzechy. To dlatego po każ-
dym udanym rzucie za trzy punkty  
– jest mistrzem w tym elemencie gry  
– dziękuje Bogu, wznosząc ręce i oczy w stro-
nę nieba. Co więcej, na prawym nadgarstku 
wytatuowany ma po hebrajsku cytat „Mi-
łość nigdy nie ustaje” z... Pierwszego Listu  
św. Pawła do Koryntian.

Koszykarz „z Bożego powołania”, który 
jeszcze w szkole zawierzył swoje życie Chry-
stusowi, nie wstydzi się swojej wiary, ba! jest 
z niej bardzo dumny. Co więcej, ma również 
na swoim koncie ewangelizacyjne sukcesy, 
m.in. dzięki niemu do Boga zbliżył się jego 

kolega z drużyny David Lee. Kochają go fani 
i nastolatki, a zwłaszcza ich rodzice, którzy 
cieszą się, że mogą stawiać im za wzór wie-
rzącego i porządnego człowieka z kochają-
cej się, normalnej rodziny, za najważniejsze 

wartości uznającej wiarę, naukę i cięż-
ką pracę.

„Wszystko mogę  
w tym, który mnie 

umacnia”
Chrześcijańska po-

stawa, skromność i żar-
liwa wiara Curry’ego 
(prywatnie szczęśli-

wego małżonka o rok 
młodszej od niego ak-

torki i  modelki Ayeshy, 
ojca dwóch dziewczynek) 

nie wszędzie spotyka się jednak 
z uznaniem i zrozumieniem. Kiedy 

związany kontraktem z firmą Nike koszykarz 
poprosił, by na butach sygnowanych jego na-
zwiskiem znalazły się słowa z Listu św. Paw-
ła do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, któ-
ry mnie umacnia”, firma wolała się wycofać 
z niezwykle lukratywnego dla siebie kontrak-
tu, niż spełnić jego „pobożne” życzenie. Uznała 
ten pomysł za... zbyt ryzykowny. Buty Curre-
go z cytatem z Biblii wyprodukowała zatem 
mniej znana firma „Under Armour” i... zrobiła 
na tym złoty interes.

Franciszkańscy męczennicy  
o. Zbigniew Strzałkowski (z lewej) 

i o. Michał Tomaszek na misjach.
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Obaj ojcowie oraz włoski kapłan  
ks. Alessandro Dordi zostali po-

rwani i zamordowani przez terrory-
stów. Stało się to 9 sierpnia 1991 roku 
w ogarniętym wojną domową Peru. 

Mając to na uwadze, franciszka-
nie zainicjowali dwie akcje: „Kierowcy 
jeżdżą razem z Męczennikami z Paria-
coto” i „Krucjata Różańcowa w obronie 
przed terroryzmem”. Pierwsza akcja to 
odpowiedź na zamach terrorystyczny 
w Berlinie, kiedy porwany i zamordo-
wany został polski kierowca. Zakonni-
cy zachęcają kierowców – zwłaszcza 
zawodowych – do modlitwy za wsta-
wiennictwem błogosławionych ojców 
Strzałkowskiego i Tomaszka. 

Chcąc „jeździć razem z Męczenni-
kami z Pariacoto”, kierowca lub osoba 
posiadająca bliskich wykonujących 
ten zawód może odebrać ich relikwie 
drugiego stopnia (kawałki odzieży 

męczenników umieszczone w ob-
razkach). Wystarczy wysłać list na 
adres: Kuria Prowincjalna Franciszka-
nów, „Relikwie”, ul. Żółkiewskiego 14,  
31-539 Kraków. W liście należy umie-
ścić drugą kopertę – zaadresowaną 
do siebie, niezaklejoną i opatrzoną 
znaczkiem.

Nie chodzi jednak o to, by jedynie 
wozić taką relikwię w samochodzie 
jak jakiś magiczny amulet. Ważne jest, 
by się starać być zawsze tak jak ojco-
wie blisko Boga i w modlitwie powie-
rzać się ich wstawienniczej opiece. Re-
likwie mają przypominać kierowcy, że 
Bóg – poprzez męczenników z Paria-
coto – ma go w swojej opiece, dawać 
mu poczucie, że nie jest sam, że jadą 
z nim goście, którzy wiedzieli, co ozna-
cza terroryzm.

„Krucjata Różańcowa w obronie 
przed terroryzmem” skierowana jest 

natomiast do wiernych, którzy wi-
dząc współczesne zagrożenie terro-
ryzmem, pragną się modlić o pokój 
na świecie oraz za wszystkich poszko-
dowanych w wyniku działań terro-
rystycznych. Do krucjaty może dołą-
czyć każdy. O tym, jak to zrobić, moż-
na przeczytać na stronie internetowej: 
www.franciszkanie.pl/artykuly/krucja-
ta-rozancowa.

Jak się obronić 
przed terrorystami?

Najlepszymi orędownika-
mi w obronie przed terrory-
zmem są błogosławieni oj-
cowie Zbigniew Strzałkowski 
i Michał Tomaszek! Tak twier-
dzą krakowscy franciszkanie, 
a na poparcie tej tezy mają 
twarde dowody. 

Zadziwił wszystkich, stając się najlepszym koszykarzem świata 
ostatnich lat. Uznawano go za MVP (najbardziej wartościowego 
zawodnika) dwóch ostatnich sezonów rozgrywek amerykańskiej 
ligi NBA; pobił kilka koszykarskich rekordów. Nie ma potężnej po-
stury Michaela Jordana, LeBron Jamesa czy Kobe Bryanta. Chudy 
i niewysoki (!), od dziecka skazywany na... bycie „słabiakiem”: Ste-
phen Curry – fenomenalny rozgrywający kalifornijskiej drużyny 
Golden State Warriors, za prawdziwego twórcę swoich sukcesów 
uważa samego Boga. Astronauta i naukowiec Thomas  

D. Jones, który napisał o tym w książce Sky 
Walking: An Astronaut’s Memoir, dowódca 
Sidney „Sid” Gutierrez, pilot – członek pa-
rafii św. Bernadetty w Houston – i... nad-
zwyczajny szafarz Eucharystii Kevin Chil-
ton wchodzili w skład sześcioosobowej 
załogi, która badała zmiany zachodzące 
wokół Ziemi. 

Komunikowali w stanie nieważko-
ści, w ciemnej kabinie, i kiedy zatopili się 
w dziękczynieniu, nagle cały kokpit zalało 
olśniewająco białe, ciepłe światło wscho-
dzącego słońca. Odczytali to jako nie-
zwykły znak – Boże potwierdzenie, że się 
z Nim zjednoczyli. Przez okno zobaczyli 
wtedy mieniący się przecudnymi kolora-
mi Pacyfik. Chilton stwierdził, że „jest tak 
błękitny jak welon Matki Bożej”, a Jones 
wzruszył się do łez.

Z Biblią, różańcem
 i św. Krzysztofem

Thomas Jones odbył łącznie cztery 
wyprawy kosmiczne i spędził w kosmosie 
53 dni. Wyznał, że zawsze zabierał ze sobą 
różaniec, na którym modlił się przed snem, 
poświęcony przez proboszcza swojej para-

fii medalik św. Krzysztofa oraz Biblię, którą 
czytał w wolnych chwilach (w notatniku  
– tuż obok schematu okablowania promu 
– miał spisane wszystkie czytania przypa-
dające na każdy dzień pobytu w kosmosie!)

Astronauta każdego dnia dziękował 
Bogu za szczególny przywilej przebywa-
nia w kosmicznej przestrzeni i podziwia-
nia piękna dzieła Bożego stworzenia. Kie-
dy podróżował, czuł, że nigdy nie jest sam.

Hostia sześć razy cztery
Komunię Świętą przyjmował w ko-

smosie również astronauta Mike Hopkins, 
nawrócony z protestantyzmu. Za specjal-
nym pozwoleniem władz kościelnych za-
brał ze sobą w małym złoconym cyborium 
sześć konsekrowanych Hostii podzielo-
nych na cztery części każda i mógł przyj-
mować je w każdym z 24 tygodni spędzo-
nych w 2013 roku na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej. 

Hopkins, tak jak inni wierzący astro-
nauci, zaświadcza, że kiedy widzi się Zie-
mię z kosmicznego punktu widzenia 
i kontempluje jej naturalne piękno, trud-
no nie zdać sobie sprawy z istnienia Ko-
goś, kto to wszystko stworzył.

W kwietniową niedzielę, dwa 
tygodnie po Wielkanocy 1994 
roku, trzech amerykańskich 
katolików przyjęło Komunię 
Świętą. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie 
byli oni astronautami i nie sta-
ło się to w Kosmosie – na po-
kładzie promu kosmicznego 
„Endeavour”.

Ustawioną na specjalnym, 
przygotowanym już cokole pustą 
w środku statuę (można będzie 
wejść do jej wnętrza!) wykonano 
z betonu, który pokryty jest mo-
zaiką ze złota, srebra i szkła witra-
żowego.

Maryjny posąg jest wyrazem 
wielkiej miłości Chorwatów do 
czczonej tu w sposób szczególny 
Matki Bożej Loretańskiej. Każdego 
roku 9-10 maja w Primostenie od-

bywa się uroczystość z procesją po-
święconą Jej czci.

Statua sfinansowana została 
z funduszu gminy (jej koszt to ok. 
dwa miliony kun, czyli ok. milion 
dwieście tysięcy złotych) we współ-
pracy z włoskim projektem piel-
grzymkowym Cammini Lauretani, 
który ma za zadanie kultywować du-
chowość loretańską i złączyć Loreto 
trasami pielgrzymkowymi z sanktu-
ariami maryjnymi w całej Europie.

Mało tego – udziela nie-
zwykle skutecznych porad we 
wszystkich sprawach, z jakimi 
zwracają się do niej pacjenci. 
Pracuje niestrudzenie, w „świątek 
i piątek”, nigdy nie jeździ na wakacje i jest prak-
tycznie na każde zawołanie. Ma mnóstwo gabine-
tów rozsianych po całym świecie, ale codziennie 
odbywa również wiele wizyt domowych. Całym 
sercem kocha Jezusa, a Kościół jest jej „drugim 
domem”. Kim jest ta najlepsza lekarka świata, do-

wiesz się z króciutkiego 
filmu Pokochaj Maryję, 
który w maju będziesz 
mógł znaleźć w interne-
cie na stronie hmt.org.pl 
i na innych portalach ka-
tolickich.

***
Pomysłodawcą tej 

„medycznej” akcji jest 
Fundacja Holy Mary Team 
– prawdziwa Drużyna Ma-
ryi, młodzi katolicy głoszą-
cy radość Ewangelii, pra-
gnący zdobywać ludzi dla 
Jej Niepokalanego Serca 
i przez Maryję prowadzić 
ich do Jezusa, chcący „po-
budzać serca, inspirować 
do przemiany i „głoszenia 
Prawdy” i robić „Boży ra-
ban” poprzez różnorodne 
akcje ewangelizacyjne. 

„Pragniemy, by wszy-
scy ludzie zaprosili Maryję 
do swego życia i pokocha-
li Ją, a ci, którzy już to zro-
bili, pogłębili relację z Nią 

i oddali się w Jej macierzyńskie ręce. A Ona zapro-
wadzi nas do Jezusa” – powiedział „Dobrym Nowi-
nom” Piotr Chomicki, ewangelizator i szef Fundacji 
Holy Mary Team. Akcji towarzyszyć będą wywiady 
i artykuły publikowane w mediach katolickich.

Wożąc na dachach swoich samocho-
dów podświetlane „koguty” z napisem: 
„Bóg jest miłością”, odważnie przyzna-
ją się do wiary i przypominają, że Bóg ko-
cha każdego i to bezwarunkowo. Ponad 
50 samochodów z takim i podobnymi 
cytatami z Ewangelii jeździ już po Polsce 
w ramach ewangelizacyjnej akcji „Ewan-
gelia na dachach” zainicjowanej przez ko-
szalińską Fundację SMS z Nieba. W ak-
cję może się włączyć każdy kierowca.  
Szczegóły na stronie: www.JezusJest.pl.

13 maja 2017 roku o godz. 10.30 
w auli św. Jana Pawła II w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach rozpocznie 
się sesja naukowa „Męczenni-
cy z Peru – patronami w obronie 
przed terroryzmem”. Sesję po-
przedzi Msza Święta odprawiona 
w Sanktuarium o godz. 9.00.

Poznaj najlepszą lekarkę 
na świecie!

Pochodzi z  Bliskiego 
Wschodu, jest mło-
da i niezwykle piękna. 
Zna tajniki każdej me-
dycznej specjalności  
i – dzięki współpracy 
z innym wybitnym spe-
cjalistą – potrafi wyle-
czyć każdą chorobę: od 
bólu kciuka po zaawan-
sowany nowotwór, od 
chwilowego załamania 
po ciężką depresję. By-
wa, że dokonuje praw-
dziwych cudów. Dzięki 
Niej ludzie przemienia-
ją swoje życie. 

fot. AP/EastNews

Jeżdżą i głoszą! 

R E K L A M A

Strony przygotował Henryk Bejda

Kosmiczna 
Komunia Święta

fot. H
. M

archut

Gospa od Loreta

Ma 17 metrów wyso-
kości. Powstał  
na wzgórzu Gaj  
górującym nad  
popularnym wśród 
turystów chorwackim 
miasteczkiem  
Primosten koło Sibe-
nika na wybrzeżu 
Adriatyku. Przy do-
brej pogodzie widać 
go nawet z Włoch.  
O czym mowa?  
O jednym z najwięk-
szych na świecie po-
sągów Maryi – Gospy 
od Loreta, czyli Matki 
Bożej Loretańskiej.

Siedzą od lewej: Linda M. Godwin, Thomas 
D. Jones, Jay Apt i Michael R. Clifford.  
Stoją z tyłu od lewej: Kevin P. Chilton,  

i Sidney M. Gutierrez.

fot. Josip Jadrijević, facebook.com
/opcina.prim

osten

Stephen Curry  
– najlepszy! 
Dzięki Bogu!

fot. N
A

SA

fot. SM
S z N

ieba
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fot. arch. M
. Talarka

podstawiono furmanki dla tych więź-
niów, którzy mieli być przewiezieni do 
powiatu siedleckiego. Chociaż wśród 
nazwisk wyczytanych przez Niemców 
do przesiedlenia nie było Leokadii, 
w pewnym momencie z Helenką na rę-
kach przeszła przez szpaler esesmanów 
z karabinami, tak jakby była niewidzial-
na dla prześladowców, po czym z  tru-
dem schowała się pod nogami ludzi 
siedzących na jednym z wozów. I mimo 
że żołnierze wraz z  psami tropiącymi 
sprawdzali, czy poza dziesięcioma pasa-
żerami nie ma na nich uciekinierów, Le-

okadii przedziwnie nie zauważyli. 
Uciekła «pod płaszczem Maryi» 
zza drutów obozu. Tak zawsze 
opowiadała” – wspomina Ma-

riusz Talarek. Podkreśla jednocze-
śnie, że cała rodzina jest przekona-

na, iż w tym dniu dokonał się 
cud ocalenia.

Obrączka
Wszyscy z rodziny, 

którzy zostali w obo-
zie przejściowym  
– mąż pani Leoka-
dii, ojciec i matka  
– zginęli w  Au-
schwitz. „Zostali 
tam przewiezie-
ni w  transporcie 

Przed laty Leokadia Piela uciekła z niemieckiego obozu, 
ratując tym samym życie sobie i dwóm córkom. Po latach 
odzyskała obrączkę, którą w czasie ostatniej podróży do 
obozu z pociągu wyrzucił jej ojciec, prosząc w specjalnym 
liście znalazcę o dostarczenie tej szczególnej przesyłki ro-
dzinie. Ta „relikwia” została złożona w darze Matce Bożej 
Częstochowskiej i dziś znajduje się w Jej sukience.

Przed laty w Prostyni żyła Mał-
gorzata, żona Błażeja. Pewnego 
majowego dnia 1510 roku kobieta 
ujrzała św. Annę i usłyszała jej ży-
czenie, aby na okolicznym wzgó-
rzu wybudowano kościół poświę-
cony Trójcy Przenajświętszej. Świę-
ta pozostawiła trzy wianki połą-
czone z sobą tak, by przywodziły 
na myśl Trójcę Przenajświętszą, 
oraz czwarty, którym upamiętniła 
samą siebie. 

Objawienia
Innym razem św. Annę ujrzał 

we wsi Złotki nieopodal Prostyni 
miejscowy gospodarz. Mężczyzna 
szykował się do drogi wozem za-
przężonym w woły. Niespodzie-
wanie podeszła do niego kobieta 

w zakonnym stroju i poprosiła go 
o podwiezienie do Prostyni. Gdy 
wsiadła na wóz, woły same raź-
no ruszyły prosto przez okolicz-
ne bagna, kierując się do Prostyni. 

Gospodarz wystraszył się, ale 
zwierzęta odnalazły bezpieczną 
drogę wśród mokradeł. Wóz za-
trzymał się w miejscu, gdzie zda-
rzyło się pierwsze objawienie. 
Wtedy zakonnica oznajmiła, że jest 
św. Anną i przyszła oddać cześć 
Trójcy Przenajświętszej.

Koronacja
Wianki pozostawione przez 

św. Annę już w XVI wieku zosta-
ły umieszczone w srebrnej koro-
nie. Na co dzień znajduje się ona 
w skarbcu. Często jednak jest 

stamtąd wyjmowana. W sank-
tuarium Trójcy Przenajświętszej  
i św. Anny istnieje bowiem tra-

dycja błogosławienia wiernych 
przez nakładanie korony na gło-
wę, zwana koronacją. „Zawsze 

odbywa się ona w odpust ku 
czci Trójcy Świętej (w tym roku  
11 czerwca), a także w od-

pust ku czci św. Anny 
(w tym roku ostatnia 
niedziela lipca) oraz 
kiedy przybywają 
do nas grupy piel-

grzymów” – wyja-
śnia ks. Zalewski. 

Kapłan podkreśla, że  
św. Anna jako mama Matki Bożej 
cieszy się w niebie szczególnymi 

względami i wyprasza wiele łask 
dla swoich czcicieli. „Mamy u nas 
księgę cudów i jest w niej zapisa-
nych ok. 150 świadectw. Święta 
Anna jest specjalistką od poczęcia 

dziecka. Przyjeżdżają do nas 
niepłodne małżeństwa 

i proszą o pomoc. Ja 
jestem tu probosz-
czem 5 lat. W tym 
czasie przyjechały 

dwie pary i dały ta-
kie świadectwo: prosili 

o dziecko, a św. Anna je dla 
nich wymodliła u Pana Boga” – wy-
znaje kapłan.

W miejscowości Prostyń przed wiekami objawiła się  
św. Anna, mama Matki Bożej. Pozostawiła na podlaskiej 
ziemi cztery wianki, które dziś wkładane są na głowy jej 
czcicielom. Wielu z nich wyprosiło tam szczególną łaskę, 
a jak mówi ks. kan. Ryszard Zalewski, proboszcz parafii, 
św. Anna jest specjalistką od wypraszania dzieci.

W  dniu 34. rocznicy zama-
chu na życie Ojca Świętego Jana 
Pawła II jego osobisty sekretarz  
ks. kard. Stanisław Dziwisz prze-
kazał do Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w  Krakowie bezcenną  
relikwię. Jest to naznaczona 
krwią sutanna, w którą św. Jan 
Paweł II ubrany był 13 maja 
1981 roku. W tym dniu podczas 
audiencji generalnej na placu  
św. Piotra zamachowiec Me-
hmed Ali Agca próbował zabić  
papieża. 

Kardynał Dziwisz wiele razy 
opowiadał o  tej bolesnej chwi-
li. „Papież stracił wtedy ¾ krwi, 
był nieprzytomny. W  końcu 
lekarze powiedzieli, że trzeba 
udzielić ostatniego namaszcze-

nia. Ta relikwia jest także znakiem 
cudu uratowania Jego życia. Matka 

Boża z Fatimy ocaliła Jego życie” 
– mówił emerytowany metro-
polita krakowski. 

Kardynał Dziwisz przypo-
mniał także, że to sercanka 

s. Tobiana przywiozła w dniu 
zamachu sutannę ze szpi-
tala do Watykanu. „Trudno 

było dłużej trzymać ją w domu. 
Niech ona będzie świadkiem 
tego zamachu, ale i świadkiem 
wielkości Jana Pawła II” – mó-
wił kardynał.

Obecnie bezcenna relikwia 
znajduje się w szklanej gablo-
cie w  kaplicy maryjnej Górne-

go Kościoła Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Krakowie.

Rodzina mieszkała na Zamojszczyź-
nie. W  grudniu 1942 roku została 

wysiedlona do niemieckiego obozu 
przejściowego w Zamościu. Tam zmar-
ły dwie córki państwa Pielów. Przy życiu 
pozostała 6-letnia Helena i  znajdująca 
się w łonie kobiety Anna. Pani Leokadia, 
która była w szóstym miesiącu ciąży, zo-
stała straszliwie pobita przez jednego 
ze strażników za pierwszą próbę uciecz-
ki. Wiedziała jednak, że ucieczka jest je-
dyną nadzieją na przeżycie. Próbowała 
namówić na nią męża, ale on nie miał 
odwagi. Wtedy postanowiła uciec, za-
bierając ze sobą wycieńczoną Helenę.

Pod płaszczem Maryi
W  nocy kobieta gorliwie się 

modliła. Leżała krzyżem na zmar-
zniętej ziemi i  błagała o  pomoc, 
ale i  o  wypełnienie się woli 
Boga. „Babcia była oso-
bą zawierzenia. Ogrom-
nie kochała Matkę Bożą 
i  Jej ufała” – opowiada 
Mariusz Talarek, wnuk 
pani Leokadii, a  syn 
Anny. „Rano w świę-
to Ofiarowa-
nia Pańskiego, 
2 lutego 1943 
roku, pod-
czas apelu, 

z  innymi więźniami z Zamościa następ-
nego dnia po ucieczce babci. Do Oświę-
cimia trafili 5 lutego 1943 roku. W czasie 
tej ostatniej podróży, pod Krakowem, 
pradziadek wyrzucił z  pociągu swo-
ją obrączkę ślubną z  wygrawerowaną 
datą ślubu: 16 czerwca 1912 i  inicjała-
mi A.S. W  zawiniątku umieścił też list 
do znalazcy, w  którym zapisał adres 
i  błogosławieństwo oraz pożegnanie 
dla rodziny, prosząc o  dostarczenie tej 
szczególnej przesyłki. Trafiła ona w ręce 
uczciwego człowieka, bo zarówno list, 
jak i obrączka dotarły do mojej babci do 
Zamościa – opowiada pan Mariusz. 

Po ucieczce z obozu pani Leokadia 
urodziła córkę, a  potem wróciła na Za-
mojszczyznę, gdzie zamieszkała u  te-
ściów. Prawdopodobnie to właśnie wte-
dy odzyskała obrączkę, którą nosiła na 
palcu do końca życia.

Wotum dla Matki Bożej
W swoim życiu pani Leokadia jesz-

cze wiele razy doznawała pomocy Matki 
Bożej. „Babcia była prześladowana przez 
Sowietów, gdy na Zamojszczyźnie rzą-
dziła już Armia Czerwona. Podczas obła-
wy na żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
ukrywali się w  jej gospodarstwie, jako 
jedyna przeżyła strzelaninę. Wybiegła 
z płonącego domu z modlitwą do Maryi 
na ustach, owinęła się pierzyną, w któ-

rej utkwiły kule strzałów oddawanych 
w jej kierunku” – opowiada wnuk. Oca-
lona kobieta przez trzy miesiące była 
przetrzymywana w więzieniu i maltreto-
wana. Namawiano ją do współpracy, by 
wydała nazwiska żołnierzy AK. Nie wy-
dała nikogo. Kiedy wyszła na wolność, 
przez rok nie mogła wydobyć z  siebie 
głosu. 

„Babcia, mimo tak trudnych do-
świadczeń, do końca życia nie zwątpiła 
w  moc i  opiekę Boga. Była świadkiem 
wiary, nadziei i  miłości. Dopóki siły jej 
pozwalały, z Warszawy na nogach piel-
grzymowała na Jasną Górę. Zawierzała 
Maryi całą naszą rodzinę i wiele innych 
osób” – zaznacza Mariusz Talarek. 

Dwa lata po śmierci pani Leokadii 
jej rodzina przywiozła na Jasną Górę dla 
Matki Bożej wotum dziękczynne – odzy-
skaną przed laty obrączkę oraz świadec-
two mówiące o ocaleniu w czasie woj-
ny. Jej krewni uczynili to w 67. rocznicę 
opuszczenia obozu – 2 lutego. „Teraz ta 
obrączka świadczy nie tylko o  historii 
naszej rodziny, ale i  o  trudnych wojen-
nych losach wielu polskich rodzin. W ten 
sposób, przekazując nasz dar, chcieli-
śmy symbolicznie oddać chwałę Bogu 
i uwielbić Jego Matkę za wielkie rzeczy, 
jakie Wszechmogący uczynił i wciąż czy-
ni w naszym życiu, bo Jego cuda nadal 
nie ustają...” – wyznaje Mariusz Talarek.

Historia zawierzenia BoguNiezwykłe ocalenie pani 
Leokadii

Wianki od św. Anny

arch. Parafi i Rzymskokatolickiej w Prosty

ni

 ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ 
W „DOBRYCH NOWINACH” 

Twoją reklamę zobaczy ponad 200 tys. odbiorców w całej Polsce!

BIURO REKLAMY „DOBRYCH NOWIN”
zaprasza do kontaktu

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00
tel. +48 606 377 104

e-mail: beata@prodoks.pl

Promocyjny cennik reklam 
tylko do września br.


ZAPRASZAMY!

Niemy świadek zamachu 

Siostra Tobiana 
z ks. Pawłem Kummerem

Sanktuarium św. Jana Pawła II

R E K L A M A

fot.arch. Sanktuarium
 Jan Paw

ła II

fot. ks. P. Rytel-A
ndrianik

fot. ks. P. Rytel-A
ndrianik

Strony przygotowała Małgorzata Pabis; malgorzatapabis@rafael.pl
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Jim Caviezel Przebywał w Pol-
sce w związku z filmem Wyzwole-
nie kontynentu i upadek komunizmu, 
który został wyprodukowany przez 
Rycerzy Kolumba. Najpierw przyje-
chał do Krakowa, gdzie odwiedził  
ks. kard. Stanisława Dziwisza i zwie-
dził Pałac Arcybiskupów Krakow-
skich. Modlił się także przy reli-
kwiach św. Jana Pawła II i św. Stani- 
sława w Katedrze na Wawelu. Nie 
mógł nie odwiedzić Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w  Łagiew-
nikach i św. Jana Pawła II na Bia-
łych Morzach. Aktor bardzo chciał 
choć kilka chwil spędzić w obozie  
w Auschwitz, w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego oraz w Muzeum  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przez 
dwie godziny Jim Caviezel spotykał 
się ze swoimi fanami, którzy przy-
byli na spotkanie z nim na Targach 
Wydawców Katolickich, jakie miały 
miejsce w stolicy. 

W czasie swojego krótkiego po-
bytu w Polsce Jim Caviezel udzielił 
zaledwie siedmiu wywiadów, w tym 
dwóch telewizyjnych. Jako pierwsza 
z aktorem rozmawiała redakcja „Do-
brych Nowin”!

„Polska to kraj Jana Pawła II,  
św. Faustyny i Miłosierdzia. Kocham 
Polskę i Polaków. Podnosicie mnie 

na duchu. Umiecie przyjmować cier-
pienie. Przeżyliście inwazję nazi-

stów, potem zdradzili was sojuszni-
cy. Nikt nie stanął w Waszej obronie, 

gdy krzyżowano Wasz kraj. W pol-
skiej ziemi jest twarz Chrystusa 

i Matki Bożej, której duszę przebija 
miecz. To sprawia, że Wasz kraj jest 

dla mnie bardzo drogi” – powiedział 
w czasie swojego pobytu w Polsce 

Jim Caviezel, aktor  
z Hollywood, który zagrał  

Pana Jezusa w Pasji Mela Gibsona.

„Zgniotły Was dwa 
totalitarne reżimy. 

Przetrwaliście dzię-
ki wierze. Żaden 

z innych krajów nie 
ma tylu świętych co 
Wy. Wśród nich jest  

św. Maksymilian 
Maria Kolbe, 

męczennik, który 
oddał życie  

za bliźniego”.

Nie ukrywasz tego, że św. Jan Paweł II 
jest dla Ciebie bardzo ważną osobą. 
Czy pamiętasz swoje pierwsze spo-
tkanie z nim?
Pamiętam dobrze, że straciłem szansę 
na spotkanie z nim jesienią 1983 roku. 
Byłem wtedy w pierwszej klasie szko-
ły średniej. Moja rodzina wybrała się 
do Waszyngtonu, aby zobaczyć Jana 
Pawła II. Z całej rodziny tylko ja nie 
poszedłem na spotkanie z nim. Po-
wiedziałem tacie, że mam sprawdzian 
z języka hiszpańskiego i że muszę się 
uczyć. Pamiętam nawet, że dostałem 
z niego plus trzy. Ta nauka to była tyl-
ko wymówka. Tak naprawdę bałem 
się spotkania z papieżem. Wiedziałem, 
że nie jestem święty. Bałem się, że on 
spojrzy na mnie, a to spojrzenie porazi 
mnie i padnę trupem.
Rzeczywiście, niemal padłem trupem, 
ale 18 lat później, kiedy kręciliśmy Pa-
sję. W czasie ostatniej sceny zostałem 
porażony piorunem. 
Kto by pomyślał, że ten dzieciak, 
który unikał papieża Jana Pawła II, 
po latach dwukrotnie spotka się 
z nim. Mając 33 lata i inicjały „JC”, 
dostałem rolę Jezusa... Nie spo-
dziewałem się tego. 

To, że wybrałeś zawód aktora, 
nie było przypadkiem...
Od dziecka miałem smykałkę do 
wcielania się w inne postaci. Na-
śladowałem koszykarzy, ich spo-
sób dryblowania, rzucania piłki, ruchy. 
Miałem talent do odtwarzania tego, 
co widzę, do głosów, słynnych akto-
rów, postaci z CNL. Mój tata to widział 
i nieraz mówił mi: „A ty wiesz, że Pa-
pież był kiedyś aktorem?”. 
Pewnego dnia w kinie – na zakończe-
nie filmu Duch – doświadczyłem mi-
stycznego przeżycia. Nagle poczułem 
„Obecność”, która wdarła się do środ-
ka kina. Czułem jej ruch. Czułem, jak 
osiada na ziemi. Ta „Obecność” to była 
Miłość, coś, czego wcześniej nigdy nie 
doświadczyłem. 
Nie mogłem jej zobaczyć, ale czułem, 
jak się porusza. To było jak wizja nie-
ba, ale nie wzrokowa, ale odczuwana 
sercem. Obecność miłości, poczucie 
tego, że jestem kochany. To była jakby 
pierwsza część. Następnie poczułem 
pokój i usłyszałem słowa: „Chcę żebyś 
został aktorem”. Tyle. To pozostawiło 
niezatarte piętno na mojej duszy. Co 
rano po obudzeniu, co wieczór, kiedy 
kładłem się spać, miałem w uszach to 

S p e c j a l n i e  d l a  „ D o b r y c h  N o w i n ” 

Z Jimem Caviezelem rozmawia Małgorzata Pabis

właśnie zdanie. Pewnego dnia powie-
działem tacie: „Bóg chce, żebym został 
aktorem”. Odpowiedział mi prosto: „Po 
cholerę cię potrzebuje za aktora. Jeśli 
coś miałby ci proponować, to zosta-
nie księdzem. Cóż dobrego miałoby 
wyniknąć z twojego bycia aktorem?”. 
Trudno było mi zaprzeczyć, więc od-
powiedziałem: „Chyba masz rację”.

Ale aktorem zostałeś...
Wiele lat po tamtym wydarzeniu do-
stałem rolę w Cienkiej czerwonej linii. 
Niestety, nie miałem wtedy żadnego 
warsztatu aktorskiego. Nie miałem for-
malnego wykształcenia. Niejako wku-
wałem wszystko na pamięć. Ten film 
jednak zapoczątkował moją karierę. 
Byłem właśnie aktorem, którego szukał 
Terr Malik, a Frank – mój prawnik – po-
mógł mi zdobyć tę rolę. Grałem, wcho-
dziłem w rolę na zasadzie osmozy. Ja 
po prostu wchodziłem w rolę. 

Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, 
że twoje aktorstwo to powołanie?
Jak najbardziej, ale pod warunkiem, 
że ten głos, który usłyszałem przed 
laty, był prawdziwy. A był. Wierzę, że 
był. Nie myślę, że jestem wystarcza-
jąco inteligentny, myślę nawet, że je-
stem dosyć tępy. (śmiech) 
Duże wrażenie zrobił na mnie list Jana 
Pawła II do artystów. On mówi w nim 
coś, czego powinno być świadome 
każde pokolenie Amerykanów: „Wol-
ność jest nie po to, abyście spełnia-
li swoje zachcianki, ale po to, by dać 
wam prawo czynienia tego, co powin-
niście czynić”. Tak więc wiem, że jako 
artysta mam odpowiedzialność co do 
projektów, które wybieram. Czytając 
ten list, czułem również, że wszyst-
ko to, co robię i będę robił, musi być 
przesiąknięte duchem Bożym, du-
chem odkupienia.

I taką rolę zagrałeś w Pasji. Czym to 
było dla Ciebie?

Pasja to film wyjątkowy. On zmienił 
moje życie, choć to nie było tak, że ja 
się wtedy nawróciłem. Zawsze byłem 
katolikiem, wychowałem się w takiej 
rodzinie. Jak mówiłem, wtedy zosta-
łem trafiony przez piorun i od tej pory 
drży mi ręka. W czasie kręcenia zdjęć 
przez pięć i pół miesiąca miałem hi-
potermię. Kiedy trwa scena z krzyżem 
i trwa od drugiej nad ranem do dzie-
siątej (charakteryzacja), a potem się 
marznie na krzyżu przez sześć godzin, 
to serce przestaje dobrze funkcjono-
wać i przychodzi zapalenie płuc. Moja 
miłość do Chrystusa to krew, pot i łzy. 
Wtedy dopiero stajesz się twarzą Jezu-
sa. Myślę, że są ludzie, którzy nie prze-
szli nigdy przez coś takiego, a znają 
Jezusa lepiej ode mnie. Ja mogę po-
wiedzieć tylko tyle, że zapłaciłem za tę 
rolę prawie moim życiem, dziesięcio-
ma latami choroby serca, zwichniętym 
barkiem, całą moją fizycznością, moją 
reputacją. To wszystko sprawiło, że się 
do Niego zbliżyłem.

Czy po Pasji spotkałeś się z jakimiś 
problemami? Z wykluczeniem ze śro-
dowiska?
Gdybym zagrał Jezusa przeciętniaka, 
to nie byłoby twojego pytania. Jezus 
jest Prawdą, a każda prawda wzbu-
dza kontrowersje. Ja jednak tylko ta-
kiego Jezusa chciałem zagrać. W Pi-
śmie Świętym czytamy takie słowa 
Jezusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem 
pokój przynieść na ziemię. Nie przy-
szedłem przynieść pokoju, ale miecz 
(Mt 10,34).
Niewiele zmieniło się od dwóch ty-
sięcy lat. Wydaje mi się, że teraz Jezus 
jest jeszcze bardziej kontrowersyjny 
niż kiedykolwiek. Ja jednak jestem 
dumny z bycia bratem Jezusa. Nie 
wstydzę się Go. Nie wstydzę się Jego 
Matki, bo to także moja Matka.
Pytasz, czy spotkałem się z wyklu-
czeniem. Oczywiście, ale to było 
wpisane w tę rolę. Gdy grasz Jezu-

sa, prowokujesz. Jedni są dla ciebie 
dobrzy, a inni przestają cię lubić, bo 
nienawidzą Jezusa.

Chodzą pogłoski, że Mel Gibson bę-
dzie kręcił drugą część Pasji. Czy po-
twierdzisz to?
Tak. Rozmawiamy o tym. Będzie opo-
wiadać o zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Pasja uratowała miliony dusz. 
Druga jej część ocali miliardy. Jeśli wy-
dawało ci się, że Pasja to mocny film, 
to zobaczysz, co zrobimy teraz. To bę-
dzie największy film w historii kina.
Scena zmartwychwstania będzie bar-
dzo mocna. Kiedy Jezus wyjdzie z gro-
bu, to nie będzie kurczaczków i zającz-
ków wielkanocnych. W naszym kraju 
mówi się czasem o „radosnym Jezusie”, 
„Kościele Jezusa z klubu fitness”. To bę-
dzie zupełnie coś innego. 
Przyjechałem do Polski prosić Was 
o modlitwę w intencji tego filmu. Przy-
byłem, ponieważ macie więcej świę-
tych niż jakikolwiek inny kraj na świe-
cie. Przyjechałem tu zapoczątkować 
u Was Msze Święte i modlitwę różań-
cową w tej intencji. Przybyłem do Pol-
ski, ponieważ macie głęboką relację 
z Matką Bożą, a Ona ma w sprawie tego 
filmu wiele do powiedzenia, bo droga 
do Jezusa prowadzi przez Nią. To Mary-
ja robi ten film dla swojego Syna.

Jaka jest Twoja ulubiona modlitwa? 
Różaniec...

Dlaczego? 
Bo jest skuteczny. Wyobraźmy sobie: 
jestem w więzieniu. Czy dadzą mi tam 
Biblię? Raczej nie, ale ja mam Biblię 
w sercu. Mogę przejść całą Ewange-
lię, medytując. W czasie kręcenia Pa-
sji, kiedy mnie związano, miałem dys-
lokację braku, rozległe zapalnie płuc, 
bardzo dotkliwy ból głowy. Nie mo-
głem w tej sytuacji czytać Biblii z księ-
gi. Robiłem jednak tak: upatrywałem 
sobie dziesięć osób, i patrząc na ko-
lejne, odmawiałam kolejne Zdrowaś, 
Maryjo. Tak się modliłem i w czasie bi-
czowania, i kiedy wisiałem na krzyżu.

Ulubiony święty?
Żona mówi że jestem podobny do  
św. Piotra. (śmiech)
Popatrz (pokazuje na szyję), to Jan Pa-
weł II. Wiesz kto to pobłogosławił? On 
sam, miałem możliwość spotkać się 
z nim dwa razy. Noszę jego wizerunek 
na szyi, bo to święty, którego znałem, 
którego poznałem osobiście i który mi 
dziś mówi, że każdy jak on może być 
święty. Do tego pokazuje drogę – To-
tus Tuus.
Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia Rycerze Kolumba

Aktor z powołania

„Mam wiele wspólnego ze św. Janem Pawłem II. On był 
aktorem jak ja. Był dla mnie najbardziej przekonujący, 
gdy nie mógł chodzić i miał widoczne oznaki choroby 

Parkinsona. Widziałem wtedy pięknego człowieka, który 
jest bardzo mocny. Ciągle słyszę jego słowa:  

«Nie lękajcie się», «Totus Tuus»”.

„Kiedy modliłem się przed cudownym obrazem  
Pana Jezusa Miłosiernego, który został namalowany 

według wskazówek św. Siostry Faustyny, zauważyłem, 
że On patrzy na nas, na mnie swoim przeszywającym 

wzrokiem. W tym spojrzeniu jest miłość. To On jest 
największym trenerem, największym z pasterzy, który 

przychodzi do Ciebie i mówi: «Wstawaj, weź się w garść». 
Jest dla ciebie szorstki, bo wierzy w Ciebie. Trener mojego 

ojca – John Wooden, słynny trener koszykówki – był 
bardzo bożym mężczyzną, ale jednoczenie był bardzo 

surowy, twardy. Zawodnicy kochali go jednak jak ojca.  
I tak jest z Panem Jezusem”.

Jim Caviezel na Targach Wydawców Katolickich spotkał 
się z Romualdem Kłosem, jedynym Polakiem, 

jaki zagrał w Pasji.

Spotkanie z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem 
w Pałacuu Arcybiskupów Krakowskich

fot. M
. Pabis

Jim Caviezel 
w Polsce fot. Sanktuarium
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. Jana Paw
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M iałem cztery lata. Spędzaliśmy wakacje w Swarze-
wie nad morzem. Ja, moi rodzice i dwóch braci. 
Dwa dni przed planowanym powrotem młodszy 

brat strasznie się rozchorował: wysoka gorączka, odwodnie-
nie, które okropnie osłabiło jego organizm. Lekarze twier-
dzili, że konieczna będzie przynajmniej tygodniowa hospi-
talizacja. 

Mama została z bratem w szpitalu, natomiast ja z tatą 
wróciliśmy do tymczasowego miejsca zamieszkania. Za-
nim jeszcze udaliśmy się spać, wstąpiliśmy do sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Moje wejście tam 
należy już do kanonu rodzinnych legend.

Wydawało mi się, że zdrowie brata zależy również ode 
mnie. Buntowniczym krokiem wszedłem do pustej świąty-
ni i udałem się pod ołtarz, przed którym padłem na kolana  

i przeżegnałem się. Następnie wstałem, 
wycelowałem palec w tabernakulum  
i niemal wykrzyczałem: „Panie Jezu, jutro 
Łukasz ma być zdrowy, bo ja bez niego 
nie wracam do domu” i rozpłakany pod-
biegłem do taty.

Następnego dnia Łukasz, mój brat, zo-
stał wypisany ze szpitala. A cała ta 

sytuacja do dzisiaj jest dla mnie 
dowodem na to, że obietnica 
Pana Jezusa, który powiedział: 
„O cokolwiek prosić będziecie 
w imię moje, to uczynię” nie jest 

pustosłowiem.
Proś Boga o co chcesz,  

a on Ci to da. Rób, co możesz, 
aby otrzymać to, czego pra-

gniesz, żeby pokazać Bogu, że na-
prawdę Ci na tym zależy.

Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj,
 jakby wszystko zależało tylko od ciebie.

św. Ignacy Loyola

Proś Boga o co chcesz

Tim został porzucony przez matkę. 
Kobieta miała wówczas 19 lat, jej syn za-
ledwie 3. „Mama przywiązała mnie do 
słupa elektrycznego, który stał na jednej 
z polnych dróg, i odeszła. Pamiętam, na 
nogach miała białe botki... Wsiadła do 
samochodu i odjechała. Zostałem sam”  
– wspomina Tim.

Ojciec
Nad ranem zziębniętego chłopca 

znalazła policja. Do dziś nie wiadomo, 
jak to się stało, ale udało się odnaleźć 
jego ojca. Był ochroniarzem w ambasa-
dzie w Paryżu. Mężczyzna miał już wte-
dy nową kobietę, która była matką pię-
ciorga dzieci. Ojciec pił i znęcał się nad 
„bękartem”, jak nazywała go macocha. 

W dniu piątych urodzin Tim został 
straszliwie pobity przez ojca. Miał zmiaż-
dżone nogi, rozbite oko i roztrzaskane 
ucho. Kiedy był nieprzytomny, ojciec 
poparzył mu rękę i nożem rozciął czoło. 

Chłopiec trafił na trzy lata do 
szpitala, gdzie lekarze musieli 
poskładać go na nowo. Ojciec 
został pozbawiony praw ro-
dzicielskich. 

Pierwsza kradzież
Tim był zupełnie sam  

– nikt poza pielęgniarkami 
podającymi zastrzyk go nie od-
wiedzał. Patrzył, jak do innych przy-
chodzą bliscy, i czuł, jakby był za szybą, 
pozbawiony miłości. Inni dostawali pre-
zenty. On miał w sobie tęsknotę i niena-
wiść, która dawała mu siłę, by trwać. 

„Pewnego dnia chłopiec, który 
leżał obok mnie, dostał na urodzi-
ny mnóstwo prezentów. Kiedy 
je rozwijał, jeden z papierów 
ześlizgnął się pod moje łóż-

W dzieciństwie Francuz Tim Guenard 
przeżył „piekło” na ziemi – opuściła go 
matka, a ojciec maltretował go każde-
go dnia. Mieszkał na ulicy, kradł, sie-
dział w więzieniu. Sławę i pieniądze 
przyniosła mu kariera zawodowego 
boksera. Od momentu, kiedy od nie-
pełnosprawnego chłopca usłyszał sło-
wa: „Chodź, pójdziemy do Jezusa”, po-
mału zaczęło się zmieniać jego życie...

Fundację ustanowił książę Roman 
Stanisław Sanguszko, powstaniec listo-
padowy i zesłaniec syberyjski. Wcielo-
ny przymusowo do carskiej armii zo-
stał ranny na Kaukazie. Przysiągł wtedy 
Bogu, że jak wyzdrowieje, to odbędzie 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Prośba 
została wysłuchana i w 1847 roku książę 
Sanguszko stanął przy Grobie Pańskim. 
Ustanowił wtedy wieczystą fundację, na 
mocy której każdego 3 maja jest spra-
wowana szczególnie uroczysta eucha-
rystia „za Polskę”. 

Żaden naród nie ma w najświętszym 
miejscu chrześcijaństwa takiej szczegól-
nej Mszy Świętej jak właśnie my. Ten je-

den raz w roku przy Grobie Pańskim wy-
wieszane są polskie flagi, a pomiędzy 
nimi obraz naszej Jasnogórskiej Matki 
i Królowej. 

Wieczysta, coroczna, trzeciomajo-
wa Msza „za Polskę” w miejscu zmar-
twychwstania Chrystusa w latach nie-
woli i później zniewolenia była dla 
rodaków iskrą nadziei na odrodze-
nie. Przed dwudziestu laty w 150. ro- 
cznicę pierwszej Mszy „za Polskę” 
specjalnym apostolskim błogosła-
wieństwem potwierdził i umocnił ją  
św. Jan Paweł II. 

ks. Jerzy Banak

Piąta Ewangelia

Msza Święta
 za Polskę

W tym roku już po raz 170 celebrowana będzie 
w Jerozolimie przy Grobie Pańskim tzw. Msza 
„pro Polonia” – za Polskę. Pilnują tej pięknej 
tradycji polscy franciszkanie, od wieków obec-
ni w wielonarodowej Straży Ziemi Świętej, oraz 
siostry elżbietanki. 

Boski 
translator

Duch Święty został zesłany w Je-
rozolimie apostołom w święto Pięć-
dziesiątnicy. Żydzi odbywali tam piel-
grzymkę albo w Paschę, albo właśnie 
w Pięćdziesiątnicę. Przy zesłaniu Du-
cha Świętego przebywali więc przy 
Wieczerniku wszyscy wyznania Moj-
żeszowego, którzy mieszkali na ob-
czyźnie. Ci pielgrzymi nie mówili tym 

językiem, którym władali mieszkańcy 
ówczesnej Palestyny. 

Ten niezwykły powiew wiatru 
ich zgromadził, apostołowie wyszli 
i mówili tym językiem, co normalnie, 
a wszyscy tam obecni ich rozumieli. 
To było doświadczenie, które zasko-
czyło pielgrzymów. Można by wręcz 
powiedzieć współczesnym językiem, 
że swego rodzaju translatorem stał 
się właśnie Duch Święty. Ten dar na-
zywa się ksenoglosją. Polega on nie 
tylko na rozumieniu nieznanych ję-
zyków, lecz także na posługiwaniu 
się nimi. Są osoby, które taki dar 
Ducha Świętego otrzymują, bo 
ich misja życia jest z tym właśnie 
związana. 

Klucz miłości
Bardzo konkretnym przykła-

dem może być tutaj o. Pio, któ-
ry spowiadając bez znajomości 
angielskiego, francuskiego i nie-
mieckiego, prowadził długie dia-
logi z osobami, niemówiącymi po 
włosku. Trzeba jednak przy tym pa-
miętać, że 7% informacji przekazu-
jemy przez słowo, 34% tonem głosu, 
a resztę poprzez postawę i uczynki. 

Mogę tutaj przytoczyć taki przy-
kład z mojego duszpasterskiego życia, 
kiedy pełniąc obowiązki księdza w Au-
strii, zetknąłem się z Chinką, która przy-
szła porozmawiać o Panu Bogu. Wy-
ciągnęła Biblię w języku niemieckim, 
angielskim i chińskim i była gotowa 
do pracy. Jak się później okazało, język 
przestał być wtedy jakąkolwiek barierą, 
bo dla Chińczyków liczy się serce. Dla 
niej największym świadectwem było 
to, jak zachowują się Europejczycy. 

Czułem wtedy, że ta Chinka bacz-
nie mnie obserwowała – czy ja je-
stem spójny w tym, co mówię i robię. 
W przestrzeni miłości potrafią się spo-
tykać ludzie, których dzielą jakieś ba-
riery, np. językowe. To jest klucz – język 
miłości bliźniego. Dla Pana Boga, któ-
ry jest przecież Miłością, nie ma rzeczy 
niemożliwych. 

Dzisiaj są nieraz takie sytuacje, że 
Pan Bóg może tak pomóc przez Du-
cha Świętego, że ludzie się zrozumieją 
w tym, co jest najbardziej istotne. Ten 
przekaz – nawet przy różnicy języka 
– może być bardzo klarowny i ponad 
to wszystko, co dzieli. Boski translator 
wie, kiedy się włączyć.

łk

ko. Podniosłem go ukradkiem i schowa-
łem pod piżamą jak największy skarb. 
Tak zostałem złodziejem. W nocy wykra-
dałem się do ubikacji, by oglądać mój 
skarb” – opowiada.

Z domu dziecka do więzienia
Po trzech latach Tim wyszedł ze 

szpitala. Nie miał dokąd pójść, więc tra-
fił do sierocińca. Niestety, nikt nie chciał 
go adoptować. Staczał się więc coraz 
bardziej, aż w końcu trafił do popraw-
czaka. „Uciekłem stamtąd, dlatego na 
całym ciele mam ślady po drucie kol-
czastym” – wyjaśnia.

Pokonał 550 km i w swoje 12. uro-
dziny dotarł do Paryża. Znalazł swo-
ją nową sypialnię najpierw pod Wieżą  
Eiffela, a potem wśród kubłów na śmie-
ci. „Zaprzyjaźnił się” z przestępcami, któ-
rzy okradali banki, i przyłączył się do 
tego procederu. W końcu został złapa-
ny przez policję i trafił do więzienia.

Do dziś w pamięci ma spojrzenie 
policjanta, w którym nie było potępie-
nia. Ten „miły wzrok” pewnego dnia 
uchronił go od samobójstwa...

Rzeźbiarz
Tim wyjaśnia, że na swojej prze-

stępczej drodze miał sześciu sę-
dziów. Jeden z nich, a kon-
kretnie sędzina, wyzwoli-
ła w nim dobro – dała mu 
szansę. To dzięki niej ukoń-
czył szkołę, obronił dyplom, 
został rzeźbiarzem i otrzy-
mał pracę. 

Mężczyzna miał jednego 
przyjaciela-studenta. Jean-Marie 
często opowiadał mu o Bogu. Choć Tim 
nie do końca mu wierzył, podobało mu 
się to, co mówił. Wiedział, że jego przy-
jaciel modli się za niego. 

Pewnego dnia poinformował Tima, 
że pracuje za darmo z osobami upośle-
dzonymi. Tim nie uwierzył mu. Poszedł 
sprawdzić i tak spotkał osoby niepeł-
nosprawne. Ktoś powiedział mu nawet: 
„Jaki ty jesteś miły”, położył mu rękę na 

sercu, a potem zaprowadził do stołu. 
Kilka minut później Tim usłyszał sło-
wa: „Pójdziesz ze mną do Jezusa?”. Nie 

wiedział, kim jest Jezus. Myślał, że to ja-
kiś Portugalczyk, bo znał kiedyś takiego 
mężczyznę. Do głowy mu nie przyszło, 
że to Bóg. I tak Tim znalazł się w kaplicy...

Z różańcem w dłoni
Potem wszystko – choć nie od 
razu – zaczęło się zmieniać. 

Pięć lat Tim pracował za dar-
mo z ludźmi upośledzony-
mi. Choć to nie było łatwe, 
przebaczył swojemu ojcu, 
a ten wybaczył także sobie 
i przestał pić. 

Dziś Tim mieszka w Pi-
renejach, niedaleko Lourdes. 

Jest żonaty, ma czworo dzieci oraz 
wnuki. Zajmuje się pszczelarstwem, pro-
wadzeniem gospodarstwa i resocjaliza-
cją młodzieży. Wybudował kilka domów, 
by móc przyjmować zagubionych mło-
dych ludzi. Jest autorem książki Silniej-
szy od nienawiści, którą przeczytały mi-
liony ludzi na całym świecie, wśród nich  
św. Jan Paweł II.

Francuz jeździ po całym świecie 
i daje świadectwo, że nie ma ran, któ-
rych nie można zabliźnić miłością. „Kie-
dyś pewna dziennikarka zapytała mnie, 
jak mi się to wszystko udaje, jaki jest 
mój sekret. Pokazałem jej mój różaniec. 
On jest moim chrześcijańskim odde-
chem. To różaniec sprawił, że zrozumia-
łem, iż żyję dzięki temu, że moja mama, 
jak kiedyś Maryja, powiedziała: „tak”. 
Moja mama, która mnie porzuciła, ko-
chała mnie na początku mojego życia. 
Dała mi szansę, bym mógł się narodzić. 
„Dziękuję ci, mamo...”. „Żeby kochać, 
trzeba żyć... Aby móc żyć blisko Boga, 
odmawiam różaniec. To jest mój sekret. 
To on pozwolił mi przebaczyć i kochać” 
– wyznaje Tim.

Małgorzata Pabis

„ludzie mó-
wią, że przeba-

czyć to znaczy zapo-
mnieć. a ja mówię: 
przebaczyć to zna-

czy umieć z tym 
godnie żyć”.

„Przeba-
czenie jest jak 

lot balonem. Jeśli 
chcesz polecieć wy-

żej i dalej, musisz 
wyrzucić balast”.

„Moje życie jest 
równie pokiereszowa-

ne jak moja twarz. choćby 
mój nos – złamany dwadzieścia 

siedem razy. dwadzieścia trzy zła-
mania to sprawa boksu, cztery 

– dzieło mojego ojca. najbar-
dziej brutalne razy dostałem 

od tego, który powinien wziąć 
mnie za rękę i powiedzieć: 

«Kocham cię!»”.

Żeby kochać,
trzeba żyć

O darze języków, którym zostali obdarowani 
apostołowie, mówi ks. Lucjan Bielas, duszpa-
sterz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

fot. arch. ks. J. Banaka

fot. M
. Pabis

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni 
Żydzi ze wszystkich narodów pod słoń-
cem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli 
się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 
jak przemawiali w jego własnym języku. 
«Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumie-
nia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas 
słyszy swój własny język ojczysty?».

(Dz 2, 5-8)
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Kiedy umawiałem się z Księdzem Bisku-
pem na wywiad i powiedziałem, że chciał-
bym rozmawiać na temat bierzmowania, 
Ksiądz Biskup opowiedział „ekumenicz-
ny” dowcip, w którym duchowni różnych 
wyznań radzili, jak pozbyć się niechcia-
nych nietoperzy z ich kościołów. Najsku-
teczniejszy okazał się pomysł katolickiego 
księdza, który w takich sytuacjach propo-
nuje poprosić biskupa o bierzmowanie, 
po którym na pewno nietoperze w koście-
le się już nie pojawią. Skąd taka zła łatka 
przypięta do tego sakramentu?

To nie jest łatka przypięta sakramento-
wi tylko temu, co my z nim robimy. Takie 
dowcipy nie rodzą się znikąd; są raczej 
smutną konstatacją tego, co może się 
dziać po bierzmowaniu. Ale oczywiście 
nie musi. Trzeba tylko wykorzystać szan-
sę, jaką jest bierzmowanie, które w swej 
istocie jest zaproszeniem do jakiegoś 
ciągu dalszego. To jest sakrament inicja-
cji, zatem nie jest punktem dojścia, lecz 
punktem wyjścia. Ale za mało jest miejsc, 
gdzie ci młodzi po sakramencie dostają 
konkretną propozycję zaangażowania, 
dalszego rozwoju i pomnażania tego, co 
otrzymali w bierzmowaniu.
Zbyt często jest tak, że bierzmowanie ko-
jarzy się z jakimś finałem, rodzajem ma-
tury z religii, przyspieszonej matury, bo to 
przecież nie jest ten sam wiek. Źle rozu-
miemy określenie bierzmowania mianem 
sakramentu „dojrzałości chrześcijańskiej”, 
czyli dojścia do jakiejś pełni, po której nie 
potrzeba już ciągu dalszego.
Pomijam tu zupełnie sytuacje śmieszne 
czy patologiczne, gdy ktoś prezentuje 
bierzmowanie jako prawny warunek ko-
nieczny do czegoś tam...

Ale bierzmowanie właśnie tak jest po-
strzegane przez znaczną część młodych, 
która decyduje się na nie właśnie ze 

ks. Leszek Smoliński

Majowo – kolorowo
kolorach kwitnącej wiosny najpełniej widać 
błękit nieba. Z niego, odblaskiem boskiego 
piękna, promieniuje nasza Matka i Królowa. 

Może się z Nią spotkać każdy, kto tak jak fatimscy pa-
stuszkowie: Hiacynta, Franciszek i Łucja, znajdzie dla 
Niej czas. I sercem przepełnionym miłością włączy się 
w piękny śpiew Litanii loretańskiej. I wyśpiewa Matce 
łaski Bożej, że Ona wszystko rozumie, sercem ogar-
nia każdego z nas. I potrafi dostrzec skryte głęboko  
w sercu dobro. I jest towarzyszką naszej codzienności. 

Świat budzi się wiosną do życia, a duch ludzki 
unosi się w zachwycie nad pięknem stworzenia, któ-
rego blaskiem promienieją dzieci pierwszokomunij-
ne. Czystość ich serca jest hymnem uwielbienia, który 
wyśpiewują łąki umajone, góry, doliny zielone. I zapro-
szeniem, by w pięknie stworzonego świata, uśmiechu 

dziecka, zalotnego spojrzenia pary 
zakochanych odkryć miłość Nieskoń-
czonego. 

Dlaczego nie chcecie się pobrać 
w maju? Bo, proszę księdza, nie ma 
w nim literki „r”. I co z tego? Ale jest 

literka „m” oznaczająca najpięk-
niejszy dar, jaki Bóg ofiarował 

człowiekowi, którym on może 
się podzielić z drugim człowie-

kiem; tworząca miłość, mał-
żeństwo, modlitwę. Świat 
barw szczęścia, w którym 

nie ma miejsca na lęk. 

W
O tym, co najważniejsze 
w przygotowaniu do sa-
kramentu bierzmowania, 
mówi krakowski biskup 
pomocniczy ks. Grzegorz 
Ryś, kierujący pracami  
Sekretariatu ds. Nowej 
Ewangelizacji Konferencji 
Episkopatu Polski.

względu na to, żeby nie mieć problemów 
przy zawieraniu sakramentu małżeń-
stwa.
Tu widać, ile pomyłek naraz można wpi-
sać w jedną praktykę. Jeżeli jesteśmy na 
poziomie prawa i przepisów, to nikt nie 
wymaga bierzmowania od człowieka, 
który chce zawrzeć sakrament małżeń-
stwa. Ale jeśli ktoś, wchodząc w sakra-
ment małżeństwa, przyrzeka, że chce po 
katolicku wychować potomstwo, którym 
go Bóg obdarzy, to oczywistym jest, że 
nie da dzieciom tego, czego sam nie ma. 
Jeśli nie ma w sobie odpowiednio głębo-
kiej wiary, przeżywanej na świeżo, inten-
sywnie, aktualnie, to jak ma ją przekazać 
dzieciom?
Prawo służy ochronie pewnego dobra, 
pewnej wartości; jeśli się o tym zapomina, 
to zwraca się uwagę tylko na literę prawa, 
a gubi się jego ducha – wtedy wiele rze-
czy dzieje się mechanicznie.

Dziś młodzi są lepiej przygotowani do 
bierzmowania niż kilka czy kilkadziesiąt 
lat temu?
Mam wrażenie, że są lepiej przygotowani, 
niż na przykład moje pokolenie. Może to 
wynikać z tego, że dziś roczniki przygoto-
wujące się do tego sakramentu są mniej 
liczne, a przez to łatwiejsza jest z nimi 
praca w małych grupach czy wręcz in-
dywidualna. Po drugie, dzisiaj oferta 
jest bardzo szeroka i przygotowanie do 
bierzmowania to nie jest tylko dodatko-
wa lekcja katechezy skoncentrowana na 
nauczaniu, a potem na egzekwowaniu 
wiedzy religijnej.

Jeśli rozmawiamy o katechezie, to co 
Ksiądz Biskup myśli o egzaminach przed 
bierzmowaniem, w których są dziesiąt-
ki, jeśli nie setki pytań takich jak: czym 
jest synod diecezjalny, albo: jaki jest naj-
bardziej znany nałóg w naszym naro-
dzie. Czy wiedza w tym zakresie jest po-
trzebna kandydatowi do bierzmowania 
i egzekwowana właśnie w ten sposób?
Nie wiem, nie jestem specjalistą od tych 
zagadnień. Myślę, że jednak wszystko za-
leży od tego, jak to się robi. Ja pamiętam 
swój egzamin przed bierzmowaniem. To 
był egzamin komisyjny, pytało nas dwóch 
księży. Połowa grupy została wyrzucona 
z tego egzaminu, bo nie znaliśmy Składu 
Apostolskiego. Myślę, że to nie był bez-
sensowny egzamin, bo dość głupio do-
puszczać człowieka do tego sakramentu, 
kiedy on nie jest w stanie powiedzieć Wy-
znania wiary. Inna kwestia, dlaczego tego 

nie umie i czy najlepszą formą, żeby ten 
tekst przyswoił jest wyegzekwowanie go 
tuż przed bierzmowaniem i na jak długo 
to w nim zostanie.
Kwestią pozostającą do przemyślenia 
jest to, co to znaczy prowadzić kogoś do 
sakramentów inicjacji i w jaki sposób to 
robić, żeby właśnie potem te wszystkie 
skarby – bo ów Symbol Apostolski jest 
jednym ze skarbów Kościoła – nie musia-
ły kojarzyć się z trzy razy „Z” – zakuć, zdać 
i zapomnieć, ale żeby kojarzyły się z tym, 
czym Symbol jest, czyli słowem od Boga, 
które we mnie ma rosnąć, które zapa-
da mi nie w głowę tylko w serce, a ja się 
tym tekstem modlę i ten tekst we mnie 
narasta do momentu, aż będę mógł go 
oddać, kiedy ktoś zażąda ode mnie wy-
znania wiary. To nie jest egzamin przed 
bierzmowaniem. To są znacznie poważ-
niejsze rzeczy.

To w jakich okolicznościach Ksiądz Bi-
skup chciałby nauczyć młodych Składu 
Apostolskiego?
Nie chodzi o okoliczności tylko o model. 
Najlepszy model to jest katechumenat, 
który nigdy nie był katechezą typu szkol-
nego.

Ksiądz Biskup chciałby zupełnie prze-
nieść przygotowanie do bierzmowania 
ze szkoły do parafii, do małych wspólnot?
Na pewno do parafii, bo parafia jest ciągle 
pierwszym miejscem doświadczenia Ko-
ścioła dla każdego z nas. W parafii można 
wykorzystać rozmaite wspólnoty, żeby się 
włączyły w prowadzenie młodych w ini-
cjację przy okazji sakramentu bierzmo-
wania. Szkoła może być tylko i wyłącz-
nie pomocą. Inicjacja sakramentalna jest 
w parafii.

Jeśli jesteśmy przy parafii, to zapytam 
jeszcze o praktykę podpisywania obec-
ności młodych na Mszach Świętych czy 
nabożeństwach w specjalnych dzien-
niczkach do bierzmowania. To dobra 
praktyka?

Bierzmowanie  
– droga wyjścia

Tu też nie jest tak łatwo powiedzieć 
„tak” czy „nie”. To, co jest złe, to jest fik-
cja. Tam, gdzie te dzienniczki służą fik-
cji, tam są złe. Biskup Edward Dajczak 
opowiadał, że kiedy zaczął swoje pa-
sterzowanie w Koszalinie i nie był jesz-
cze dobrze znany, przyjechał w jedną 
z niedziel Wielkiego Postu do katedry, 
pod którą stał tłum młodych. Trwały 
właśnie Gorzkie Żale. Po zakończonym 
nabożeństwie wszyscy młodzi przyszli 
do zakrystii po podpisy. Biskup podał 
każdemu rękę i wtedy zorientował się, 
jak wielu z nich stało na zewnątrz.
Z drugiej strony, są też inne doświad-
czenia. My w Krakowie organizujemy 
rekolekcje dla młodych w Tauron 
Arenie, wcześniej podobne wyda-
rzenie odbywało się też w Nowej 
Hucie. Młodzi przychodzą na nie ca-
łymi klasami, a zatem niekoniecznie 
z własnej woli. Ale co się okazuje? 
Jeśli te rekolekcje są absolutnie na 
nich skoncentrowane, do nich skie-
rowane, przygotowane ze świado-
mością, kto przychodzi i co chcemy 
mu przekazać, to nawet ludzie, któ-
rzy przyszli zdyscyplinowani bardziej 
zewnętrznie niż wewnętrznie, prze-
żyli i odkryli coś ważnego, o czym 
sami chętnie mówili.
Dlatego tutaj nie ma prostej odpo-
wiedzi. Młody człowiek potrzebuje 
czasem jakiegoś dopingu i dyscy-
pliny. Mnie też rodzice wyrzucali 
do kościoła i mówili: dzisiaj jest nie-
dziela i masz iść do kościoła, koniec. 
Potem w życiu każdego z nas nastę-
puje moment, w którym to, co jest 
nawykiem czy posłuszeństwem, 
staje się własnym osobistym wy-
borem. To przecież nie dokonuje 
się od razu i niekoniecznie wtedy, 
kiedy człowiek ma czternaście lat.

À propos wieku. Czy gimnazjum to 
jest dobry moment?
Tu toczą się dyskusje, ale pewną grani-
cę wyznacza Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, który mówi, że 16-letni człowiek 
ma prawo być ojcem chrzestnym czy 
matką chrzestną. Do tego – w przeci-
wieństwie do małżeństwa – potrzebne 
jest bierzmowanie. Jeśli nie stworzymy 

młodemu człowiekowi w tym czasie 
możliwości przystąpienia do bierzmo-
wania, to ten przepis prawa kanonicz-
nego staje się martwy. Ale to oczywi-
ście nie oznacza, że każdy musi być wy-
bierzmowany przed 16 rokiem życia.
Ważniejsze jest co innego. Żeby w tym 
wieku, który określamy jako gimna-
zjalny, po prostu być z młodym czło-
wiekiem. Nawet jeśli on jest do cze-
goś przymuszony, ale ja z nim jestem 
i on wie, że to moje bycie z nim nie 
jest udawane tylko rzeczywiste i sam 
próbuję żyć tym, do czego nakłaniam 
jego samego i dzielę się tym z nim, to 
to owocuje.

Czyją obecność Ksiądz Biskup ma na 
myśli?
W pierwszej kolejności jest to pytanie 
o rodzinę, a zaraz potem o Kościół, czy-
li kapłana i ludzi świeckich, którzy go 
wspomagają. Dobrze jest też, gdy małe 
grupy prowadzą młodzi ludzie, którzy 
bierzmowanie mają już za sobą, którzy 
doświadczyli go jako pewne przeżycie 
w wierze.

Jest też praktyka „Drogi neokatechu-
menalnej” we Włoszech, powoli przesz-
czepiana także w Polsce, gdzie przy-
gotowanie do bierzmowania odbywa 
się w rodzinach. To znaczy, że np. jed-
na rodzina z „Drogi” przyjmuje do sie-
bie raz w tygodniu kilku młodych ludzi. 
Taki model jest niesamowity, bo tworzą 
się więzi i sensowne relacje, a przekaz 
prawd wiary dokonuje się we wspólno-
cie rodzinnej. Po trzech latach spotkań 
w takiej rodzinie ci młodzi przystępują 
do bierzmowania, ale w tej samej gru-
pie spotykają się przez następne trzy 
lata po bierzmowaniu.

Program duszpasterski Kościoła 
w Polsce na lata 2017-2019 po-
święcono tematyce sakramentu 
bierzmowania. W komentarzach 
do niego dało się słyszeć, że ten 
sakrament „zamarł w wielu oso-
bach dorosłych”. Jak korzystać 
z tego sakramentu 20, 30, 50 lat 
po jego przyjęciu?
We wspólnotach odnowy chary-
zmatycznej mówi się, że kłopot po-
lega na tym, że my mamy Ducha 
Świętego, tylko że On nas nie ma. 
Żeby to zmienić, trzeba się poddać 
działaniu Ducha Świętego, który 
w nas jest i jest mocny. My tę Jego 
moc na wiele sposobów w sobie 
blokujemy czy usypiamy. To zna-
czy, że On nie ma nad nami władzy.

Jak obudzić w nas tę moc Ducha 
Świętego?
Odpowiedź zawsze jest taka sama 
– trzeba na poważnie, na całego 
wejść w Kościół i to, co jest rze-
czywistością Kościoła: słowo, sa-
krament, wspólnota. Słowo spisa-
ne w Duchu, głoszone w Duchu, 

przyjmowane w Duchu. Nie ma sa-
kramentu, który jest udzielany inną 
mocą, niż mocą Ducha Świętego. 
Wspólnota – Kościół – jest stworzona 
przez Ducha. Kto wchodzi w te trzy 
rzeczywistości, odkryje – wcześniej 
czy później – jak Duch przejmuje kon-
trolę nad jego życiem.

Rozmawiał Przemysław Radzyński
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pismach lifestylowych, ale 
też w internecie zawrzało. 
Jeden ze spotów Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej ma 
obrażać kobiety. Przekaz, według 
komentatorek, jest seksisotwski 
i utrwala obraz mało rozgarniętej 
kobiety. Ona zajmuje się ścieraniem 
kurzów, podczas gdy jej młody syn, 
odkrywa tajniki programowania 
i za pośrednictwem komputera 
uruchamia kolejne sprzęty w domu. 

Wideo promuje reformę edu-
kacji jako nowoczesną i od małego 
kształcącą w kierunku informatycz-
nym. Ocenę planowanych zmian 
w szkolnictwie pozostawmy 
na razie na boku. Czy poka-
zanie małego geniusza na 
kanapie, którego mama 
sprząta w domu i nie do 
końca rozumie, jak syn to 
wszystko uruchomił, 
uwłacza kobiecie? 

Z  całym szacun-
kiem, drogie panie 
narzekające na sek-
sizm w  spocie, ale 

zobaczyłyście w tym filmie to, cze-
go tam nie ma. Poczułyście, że ko-
bieta nadaje się tylko do ścierania 
kurzów, bo to robi w filmie; doszły-
ście do wniosku, że pokazuje się ją 
jako głupią, bo nie rozumie progra-
mowania. A może poskramia kurze, 
bo zmywaniem i myciem okien za-
jął się mąż? Może nie rozumie pro-
gramowania, bo ma duszę arty-
styczną i za wielkie sumy sprzedaje 
swoje obrazy na aukcjach?

Nie dorabiajmy seksizmu tam, 
gdzie go nie ma, bo wystawiamy 
się na pośmiewisko. A jeśli uważa-

cie, że mama zaskoczona umie-
jętnościami dziecka to obraza 

rodzicielki, to warto posta-
wić sobie pytanie, czemu 
dzieci ukrywają przed Wami 

swoje zdolności, zamiast 
pochwalić się nimi jak 
chłopiec ze spotu MEN. 
czy może oddziaływać 
na świat, w którym ży-
jemy i w którym żyć 
będą nasze dzieci? 

Zamiast przekazu pocztowego – nasza poręczna ściągawka! 
Wypełnij ją, wytnij i opłać w okienku na poczcie lub w banku

1.  Zrób przelew internetowy na konto: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265
     lub wpłać przez www.dobrenowiny.pl
2.  Wypełnij blankiet umieszczony z prawej strony i wytnij go. Nie musisz już 

mieć przekazu pocztowego. Wystarczy, że w banku (lub na poczcie) przed-
stawisz w okienku te dane. Dzięki nim z powodzeniem wesprzesz fundusz 
wydawniczy „Dobrych Nowin”!

3.  Wyślij SMS pod numer: 7555 o treści: MAT.RAFAEL.DN
     Koszt SMS-a: 5 zł netto (6,15 zł brutto)

Jak dokonać wpłaty na fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”?

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Rafael

adres odbiorcy: ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków 

nr konta: 84 1240 4719 1111 0010 6606 0265

tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe  

– fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin”

imię i nazwisko zleceniodawcy: .....................................................

adres:  ........................................................................................

kwota: ....................


„dobre nowiny” są finansowane przez darczyńców, a wielkość nakładu zależy od ich hojności. Pragniemy co miesiąc zwiększać nakład gazety, 
a tym samym docierać z dobrą nowiną w coraz więcej miejsc. Zapraszamy także ciebie do wydawania gazety i prosimy o wspieranie funduszu 
wydawniczego „dobrych nowin” jednorazowymi i regularnymi darowiznami. Informujemy, że aktualnie można dokonywać wpłat także przez 
stronę internetową www.dobrenowiny.pl. dokonując wpłaty, zwiększasz nakład gazety, a tym samym włączasz się w głoszenie treści ewange-
lizacyjnych.

Jako pierwsza Matkę Bożą 
zobaczyła Justyna. Wła-

śnie wracała z mamą z eg-
zaminu przed Pierwszą Ko-
munią Świętą. Później zoba-
czyła Ją Basia. Odmawiała 
Różaniec. Maryja siedziała na 
tronie z Dzieciątkiem Jezus 
pośród aniołów nad klonem 
przed kościołem. Dwuna-
stolatka zapytała: „Kto Ty je-
steś?” i usłyszała odpowiedź: 
„Jestem Najświętsza Panna 
Maryja Niepokalanie Poczę-
ta!”. Dziewczynka, kontynu-
ując, dopytała: „Czego żądasz, 
Matko Boża?”. „Życzę sobie, 
abyście codziennie odma-
wiali Różaniec!” – odpowie-
działa Maryja. 

Po polsku
Jak dobrze wiemy z historii, 

był to czas, kiedy Polska była pod 
zaborami. Nie istniała na mapie 
świata. Ale nie dla Matki Bożej. 
Dla Niej nasza ojczyzna istniała. 
Maryja mówiła do dziewczynek 
po polsku.

Sercom młodych wi-
zjonerek bliski był los prze-
śladowanego po powsta-
niu styczniowym Kościoła. 
„Czy Kościół w Królestwie 
Polskim będzie oswobo-
dzony? Czy osierocone 
parafie na południowej 
Warmii wkrótce otrzymają 
kapłanów?” – pytały. „Tak, 
jeśli ludzie gorliwie będą 
się modlić, wówczas Ko-

ściół nie będzie prześladowany, 
a osierocone parafie otrzymają 
kapłanów!” – stwierdziła Matka 
Boża.

Problem alkoholizmu
Bardzo dużym problemem, 

z jakim wówczas borykało się 

społeczeństwo, było pijań-
stwo. Maryja poproszona 
o zdrowie dla pewnej rodziny 
powiedziała, że „będą zdro-
wi, jeżeli będą się modlić i nie 
będą pić wódki”. 

W odpowiedzi na proś-
bę Maryi na Warmii powstało 
bractwo wstrzemięźliwości 
i ogromny ruch trzeźwościo-
wy. Choć problem uzależ-
nień w Polsce wciąż jest duży 
– i nie chodzi tylko o uzależ-
nienie od alkoholu – wielu 
osobom udało się je prze-
zwyciężyć. Wrócili do normal-
nego życia. Obecnie w sank-
tuarium trwa dziękczynna 
nowenna za tę łaskę. Rozpo-
częła się ona w październiku. 
Kolejne spotkania odbywają 

się w czwartą sobotę miesiąca 
o godz. 13.00 w sanktuarium. 

Choć objawienia Maryj-
ne w Gietrzwałdzie zostały za-
mknięte w konkretnych ramach 
czasowych, nie możemy powie-
dzieć, że to zamknięty rozdział 
historii. Orędzie, jakie „Jasna 

Pani” zostawiła Justynie 
i Basi, nie przestaje być ak-
tualne. Dziękczynienie za 
trzeźwość – o którą Maryja 
tak prosiła – pokazuje, że 
wśród nas żyją ludzie, któ-
rzy chcą być posłuszni Ma-
ryi i starają się wypełnić to, 
o co prosiła. 

Agata Bruchwald

Zabójca Helenki długo nie 
chciał się zgodzić na przeprowadze-
nie wizji lokalnej. W końcu został 
przywieziony do ochronki, gdzie 
rozegrał się dramat. Początkowo 
nie przyznawał się do popełnione-
go czynu. „Po długich godzinach 
śledztwa siostry, które tam pracu-
ją, podały mu picie oraz koc, ponie-
waż było zimno. Gest ten sprawił, że 
coś drgnęło w sercu tego młodego 
człowieka – nieszczęśliwego i po-
rzuconego przez rodziców. Wtedy 
postawił pytanie: «Czy siostry i ro-
dzice mi przebaczą?». Zrozumiał, że 
już otrzymał przebaczenie. Rzucił 
się na kolana i zaczął mówić, prosić, 
aby mu przebaczyć. Przyznał się do 

wszystkiego i chciał przyjąć każdą 
karę, nawet największą, aby mógł 
w jakiś sposób spłacić ten dług, jaki 
zaciągnął przez swoje złe postępo-
wanie” – mówi ks. bp Jan Zając, wu-
jek Helenki.

Biskup pomocniczy archidiece-
zji krakowskiej dodaje: „Krew wyla-
na przez Helenkę wołała o przeba-
czenie, o darowanie do Ojca boga-
tego w miłosierdzie. Życie oddane 
w ofierze przynosi takie efekty mi-
łosierdzia Bożego. Miłość miłosier-
na to miłość bez granic, która leczy 
ludzkie serca, obala mury odgradza-
jące nas od Boga i siebie nawzajem”.

mp

Wiecie, co to zabajone? 
To włoski krem z jaj, cukru 
i wina przypominający nie-
co popularny u nas ajerko-
niak. Według jednej z histo-
rii powstania zabajone jego 
„wynalazcą” był – bardzo po-
pularny we Włoszech – hisz-
pański święty Paschalis Bay-
lon (1540-1592). 

Ten wielki czciciel Chry-
stusa w Najświętszym Sa-
kramencie i zagorzały pro-
pagator Adoracji Euchary-
stycznej jest patronem ku-
charzy, kobiet i panien szu-
kających męża. San Bayon, 
posługujący przez pewien 
czas w kościele św. Tomasza 
w Turynie, znany we Wło-
szech jako pokorny francisz-
kański braciszek pełniący 
funkcje kucharza i furtiana, 
polecał ponoć taką mikstu-
rę (nazwaną później na jego 
cześć „sambajone”) osłabio-
nym chorym oraz... zanie-
dbywanym żonom. W tym 
ostatnim przypadku jajecz-
no-winny „afrodyzjak” miał 
być doskonałym panaceum 
dla ich opieszałych, niewy-
wiązujących się należycie 
ze swoich małżeńskich obo-
wiązków mężów.
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Pewnego dnia mały Je-
zus siedział na kolanach Ma-
ryi i spoglądał w Jej prze-
piękne oczy. I żal Mu się zro-
biło, że kiedy już Jej na ziemi 
nie będzie, razem z Nią tak-
że one zgasną na zawsze. 
Postanowił temu zaradzić, 
sprawić, by ludzie zapamię-
tali je na wieki. Wyciągnął 
rączkę i nagle okalająca ich 
łąka pokryła się kobiercem... 
niezapominajek. Ta piękna 
legenda wyjaśnia dlaczego 
lud nazwał ten niepozorny, 
ale piękny kwiatek... „ocza-
mi Maryi”.
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Kto i jak obraża kobiety
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19 lat po objawieniach w Lourdes we Francji Matka Boża zeszła na polską ziemię. 
Maryja objawiała się w Gietrzwałdzie od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Łaskę 
ujrzenia „Jasnej Pani” otrzymały: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastolet-
nia Barbara Samulowska.

Objawienia w Gietrzwałdzie

Matka Boża 
mówiła po polsku

W tym roku przypada 140. rocznica 
objawień Maryjnych oraz 50. roczni-
ca koronacji Matki Bożej gietrzwałdz-
kiej koronami papieskimi. główne 
uroczystości jubileuszowe odbędą się 
10 września. Wśród pielgrzymów na 
Mszę Świętą o godz. 11.00 do sank-
tuarium przybędzie prezydent an-
drzej duda oraz nuncjusz apostolski 
w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio. 

Drogi Czytelniku! 

O Maryjo,
śliczny

kwiecie...

Zabójca Helenki Kmieć 
nawrócił się
Młody człowiek, który w  styczniu 
br. w  Boliwii zamordował Helen-
kę Kmieć – polską wolontariuszkę, 
która wyjechała tam na misje – na-
wrócił się i przyznał do winy. O ła-
skę nawrócenia jego serca za wsta-
wiennictwem Helenki modlili się 
jej bliscy i przyjaciele. Rodzice He-
lenki przebaczyli zabójcy swojej 
córki już w dniu, w którym dowie-
dzieli się o jej tragicznej śmierci. 

Zabajone św. Paschalisa

Jedno żółtko utrzeć z  dwie-
ma łyżeczkami cukru, aż powstanie 
biała masa. dodać – ciągle miesza-
jąc – wino marsala (tyle, ile zmieści 
się w dwóch skorupkach od jaj) oraz 
wodę (tyle, ile zmieści się w  jednej 
skorupce). całość podgrzewać w ką-
pieli wodnej, ciągle mieszając, aż do 
pierwszego wrzenia. 

do przygotowania hiszpańskiej 
wersji zabajone trzeba użyć także 
cynamonu, cytryny i  sproszkowa-
nych prażonych migdałów.

Zabajone 
od... San Bayona

Maryję porównywano 
niegdyś do samego ogro-
du, a maryjne ludowe nazwy 
mają prawie wszystkie naj-
piękniejsze kwiaty i najsku-
teczniejsze, najwonniejsze 
zioła. I tak przywrotnik po-
spolity zwano płaszczem na-
szej Pani, begonię fuksjowatą 
– sercem Maryi, konwalię ma-
jową – Jej łzami, wiciokrzew 
i  pierwiosnek ogrodowy  
– palcami, dziurawiec – po-
tem, szałwię – szalem, rozma-
ryn – „różą”, a kosaciec (irys) 
– mieczem Jej boleści. Mat-
ka Boża ma „swoje” gruszki 

(tojeść), naparstki (dzwonek 
okrągłolistny), klucze (pier-
wiosnek lekarski), pantofelki 
(tojad) i torebki (tasznik). 

I choć wymieniać moż-
na by dużo w: czerwona róża 
– symbol piękna Maryi, Jej 
miłości, królewskości i cier-
pienia – oraz biała lilia zwa-
na też „Lilią Zwiastowania” 
– symbol Jej czystości i dzie-
wiczego macierzyństwa. Pa-
miętajmy zatem o Maryi, kie-
dy zechcemy posadzić jakąś 
nową roślinę w swoim przy-
domowym ogródku. 
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